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11. โครงสรางการจัดการ 
 

      โครงสรางองคกร 
 

   

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ, 

IT และ IR 

แผนก

จัดซือ้ 

แผนก

คลังสินคา 

ฝายซอม

บํารุง 

ฝายงาน

โครงสราง 

ฝาย

บุคคล-

ธุรการ 

แผนกพัฒนา

ธุรกิจ 

ฝายวศิวกรรม

และวิจัย

พัฒนา 

ฝายบัญชี

และ

การเงิน 

ฝายงาน

เสาเข็มเจาะ

และ 

กําแพงกันดิน 

ฝายงาน

ปรับปรุง

คุณภาพดิน 

แผนกศูนย

เก็บอุปกรณ

เคร่ืองจกัร 

แผนก

โครงการพิเศษ 

ฝายการตลาด

และลูกคา

สัมพันธ 

แผนก

บัญชี 

แผนก

การเงิน 

ฝาย

อํานวยการ 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
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11.1 โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายณรงค ทศันนิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน นางสาว

ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงหโตแกว และนายซอร ซอร เอ สองในหกคนนีล้งลายมอืชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษทั 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นไมนอยกวา 9 คน ตองมคีุณสมบัติตามทีก่ฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด 

2. คณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยมคีุณสมบัติดังนี ้

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท

ยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

1.2 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลกูจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูใหบริการ

ดานวิชาชีพแกบริษัท เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอาํนาจควบคมุบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท

รวม บริษัทยอย หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมมผีลประโยชนหรือสวนไดสวนเสยีในลักษณะ

ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

1.3 ไมมคีวามสมัพนัธทางธุรกิจ ไมมผีลประโยชน หรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน

การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไมเปนลกูคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้

เงินใหกูยมืของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงในลักษณะที่จะ

ทําใหขาดความเปนอิสระ 

1.4 ไมเปนญาติสนทิกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน 

3. การแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจง โดยเนนมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งนี้การเสนอ

ช่ือกรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตองมีขอมูลประวัติของบุคคลน้ัน และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อ

ประโยชนในการคัดสรร 

4. เปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนประธานหรือสมาชกิของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อใหการทําหนาที่

ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระ 

6. คณะกรรมการชุดยอยตองจัดใหมีการประชุมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบรษิัท 

1. ตองมีคุณสมบัตไิมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

2. มีภาวะผูนํา วิสยัทัศนกวางไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานทีด่ ี

3. เปนผูที่มคีวามสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทศิเวลาใหไดอยางพอเพยีง 

4. กรรมการบริษัทตองผานการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนของบริษัท 

และผานการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน 
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5. ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมสีภาพอยางเดยีวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผดิชอบตอผูถือหุน 

2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคมุดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตาม

นโยบายของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุงสูผลสูงสุดใหแก

บริษัท และผูถือหุน 

3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล และเชื่อถือได 

4. มีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมเพียงพอ และมีการตดิตามอยางสม่ําเสมอ 

5. ควบคมุ ดูแลใหฝายบริหารมกีารปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสยีทกุฝายอยางมีจริยธรรมและเทาเทียมกัน 

6. กรรมการที่เปนอิสระ มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณาแผนกําหนดกลยุทธ 

การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและรวมถงึการกําหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ เพื่อ

เพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจสูงสดุใหแกบริษัท และผูถือหุน 

7. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

8. จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัท ไดแก การประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัตตินและดําเนินการให

ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วของตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทมีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถกูตอง 

9. จัดใหมีบทบัญญัติเกีย่วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท 

10. งดซ้ือขายหลกัทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังจากประกาศแจงขาวงบ

การเงินอยางนอย 3 วัน 

11. รายงานการถือหลักทรัพยของตน และสามีภรรยา บุตรธิดาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตนตอที่ประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งทีม่ีการเปลี่ยนแปลง และตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชกัชา เมื่อมกีรณีดงัตอไปนี ้

11.1   มีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําข้ึนระหวางรอบปบัญชี 

11.2   ถือหุน หุนกู หรือหุนบุริมสิทธิ์ในบริษัท และบริษัทในเครือ 

12. คณะกรรมการบริษัทจัดทําการประเมินผลงานตนเองเปนประจําทุก ๆ ป 
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จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 รวม 

นายทัชชะพงศ         ประเวศวรารัตน     4 

นายณรงค               ทัศนนิพันธ     4 

รศ.ดร.สมชาย          ภคภาสนวิวัฒน     4 

นายสมควร              วัฒกีกุล     4 

นายสมควร              มูสิกอินทร     4 

นายทรงศกัดิ์            วิสุทธิพิทักษกุล     4 

นายเผด็จ                 รุจิขจรเดช     4 

นายกมล                  สิงหโตแกว     4 

นางสาวณัฐฐวรรณ   ทัศนนิพันธ     4 

 

 หมายถึง เขารวมประชุม 

 หมายถึง ไมเขารวมประชุม  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนคณะกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอย 1 ทานเปนผูมคีวามรู 

ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจําป 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและ

เปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มคีวามเหมาะสมและมปีระสิทธิผล โดย

สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎบิัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกีย่วของกบัธุรกิจหลักทรัพย 
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ

บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกีย่วโยง หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถกูตองและครบถวน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

6. ปฏิบัตกิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน

นโยบายการบรหิารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจของ

ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามทีก่ฎหมาย

กําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

7.1 ความเห็นเกี่ยวกบักระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

7.2 ความเห็นเกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

7.3 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมทีจ่ะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
7.4 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

10. จัดใหมกีารประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กําหนดให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทเห็นชอบ  แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ    

และตรวจสอบติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ผล

การดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว        ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับ

สถาบันการเงิน และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 1.  พิจารณากําหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนง  

  -  กรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อนําชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

  -  กรรมการบริหารและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง   

 2.  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญและนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 3.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงตางๆ  ในการบริหารงาน 

เพื่อเสนอตอกรรมการบริหารของบริษัท 

2. ติดตามการดําเนินการบริหาร        ความเสี่ยงตั้งแตเร่ิมกระบวนการที่จะบงชี้ใหทราบถึงความเสี่ยง

รวมทั้งวิเคราะห ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอยางเปนระบบ 

3. ใหการสนับสนุนใหมีการแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานภายในตางๆ ตลอดจน

ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

4. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอในสิ่งทีต่องดาํเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของบริษัท 

11.2       การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่คัดเลือกบคุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเปนผูแตงตั้งกรรมการ  ในกรณีที่แตงตั้งโดย

ผูถือหุนมีหลกัเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมถีิน่ที่อยูในราชอาณาจักร 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสยีงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   
•  ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

•  ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 

•  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลาํดับถดัลงมามคีะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสยีงอกีเสยีงหนึ่งเปน

เสียงชี้ขาด 
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3. หากกรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวนัที่

บริษัทไดรับใบลาออก 

4. ที่ประชุมผูถือหุนอาจมีมติใหกรรมการออกจากตําแหนงกอนวาระได  โดยตองมีคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และตองมผีูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุนทั้งหมดทีม่สีิทธิออกเสียงเขารวมประชุม 

5. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดพนจากตําแหนง  ถา

จํานวนกรรมการที่มีอยูไมสามารถแบงออกเปนสามสวนได กใ็หออกโดยจํานวนใกลทีสุ่ดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ

ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตาํแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตาํแหนงกอน  อยางไรก็ดี กรรมการ

ที่พนจากตําแหนงไปแลวเขารับตําแหนงกรรมการอีกได 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ
และไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ

ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง

เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวจะตองประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคนปฏิบัตกิารอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด 

หลักเกณฑที่บริษัทใชในการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร    

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ

ในการทํางาน และผลงานหรือการรักษาผลประโยชนใหแกบริษัทในอดตีที่ผานมา  รวมถึงการไมมีประวัตกิาร

กระทําผิดหรือทุจริต โดยผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่เขารวม

ประชุมในครั้งนั้น 

2. หากผูบริหารทานใดประพฤติหรอืปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาใหผูบริหาร

ดังกลาวพนจากตําแหนงและพิจารณาคัดเลือกผูบริหารใหมเขามาปฏิบัติหนาที่แทน 

3. หากผูบริหารทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  โดยการลาออกจะมีผลนับแตวนัที่

ระบุในใบลาออก และคณะกรรมการจะตองพจิารณาคัดเลือกผูที่จะมาดํารงตาํแหนงที่ขาดไป อยางไรกด็ีหากไม

สามารถคดัสรรผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงดงักลาวไดในทันที จะใหมีการเวนวางตําแหนงดังกลาวไวกอนและ

มอบหมายใหผูบริหารทานอื่นรักษาการแทนไปกอน 

4. บริษัทไมไดมีการจํากัดวาระในการทํางานของผูบริหาร โดยผูบริหารจะดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป 
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11.3   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

จํานวน คาตอบแทน  
(บาท) 

คาตอบแทนกรรมการ  
เงินเดือน 

 
1 

858,000 

 
1 
 464,500 

 
1 
 600,000 

คาตอบแทนผูบริหาร 
เงินเดือน 

 
9 

24,445,000 

 
9 
 24,456,000 

 
9 
 25,176,000 

คาตอบแทนกรรมการบรษิัทและ 
คาเบี้ยประชุม 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววิัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
- นายทชัชะพงศ  ประเวศวรารัตน 
- นายณรงค  ทัศนนิพันธ 
- นายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล 
- นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 
- นายกมล  สงิหโตแกว 
- นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ 
              รวม 
เงินโบนัส 
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววิัฒน 
- นายสมควร  วัฒกีกุล 
- นายสมควร  มูสิกอินทร 
              รวม 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
400,000 
340,000 
340,000 
260,000 
260,000 

0 
3,200,000 

 
0 
0 
0 
0 

 
9 

 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 

3,200,000 
 

0 
0 
0 
0 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
- 

640,000 
480,000 
480,000 
360,000 
300,000 
300,000 
220,000 
220,000 
200,000 

3,200,000 
 

160,000 
120,000 
120,000 
400,000 

 (ในป 2552 และ 2553 นายเอนก ศรีทับทิม ไดคาตอบแทนในตําแหนงเลขานุการบริษัท จํานวน 220,000 บาท) 

11.4 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปรงใส ความ

รับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทนุทุกฝายจึงไดกําหนดนโยบาย

สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ    โดยครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทใหความสําคัญกับการมีบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อชวยใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทได  บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการข้ึน  โดยมุงเนนในเรื่องกรรมการบริษัท  

ความโปรงใสในการดําเนินกิจการ  การเปดเผยขอมูล  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  ผู

ลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

2. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน  โดยจะมกีารดําเนินการใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม

พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนา  และมีการจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบผลการประชุมได 
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและพนักงาน  โดยที่ผานมา

บริษัทไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอม  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอาจกอใหเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังรบกวน

ชุมชนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน  บริษัทจึงไดใชมาตรการตางๆในการลดผลกระทบดังกลาว  ประกอบกับ

หลีกเลี่ยงการกอความรําคาญใหกับชุมชนมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได  ขณะเดียวกันในสวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่

ของบริษัท  บริษัทก็ไดมีการดําเนินมาตรการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิด  โดยจัดอุปกรณใหกับเจาหนาที่ทุกคน และบริษัทยัง

มีการคืนผลประโยชนตอสังคมโดยมีการมอบทุนการศึกษา และบริจาคเพื่อกิจการตอสังคมอยูเสมอๆ 

4. การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขาประชุมโดยไมยุงยาก   จัดประชุมในสถานที่และเวลาที่ผูถือหุนสามารถเขา

ประชุมไดสะดวก จัดใหมีขอมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณา  และมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไม

สามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล     เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บริษัทมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติ

รายการที่เกี่ยวโยงกันเปนลายลักษณอักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแล

ใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เร่ือง การ

เปดเผยขอมูลการถือครองหลักทรัพย และหามมิใหมีการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการของบริษัทและผูบริหารไดกําหนดนโยบายและชี้แจงใหพนักงานทุกทานปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก

ใหแกพนักงานของบริษัท 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ทานประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน 

• กรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน 

 บริษัทมีกรรมการที่ไมใชผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระคิดเปนรอยละ 44.4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึง

สามารถถวงดุลอํานาจในการบริหารงานได 
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9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 บริษัทมีการกําหนดประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญแยกกันอยางชัดเจนและมีกรรมการที่เปนอิสระ

คอยถวงดุลอํานาจและสอบทานในการบริหาร 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการ  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดมีการขออนุมัติจากผู

ถือหุนแลว คาตอบแทนผูบริหาร  บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนผูบริหารในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และอยู

ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีการสงหนังสือนัดประชุม

พรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนใหคณะกรรมการศึกษากอนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยัง

ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไวเพื่อใหคณะกรรมการและ

ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดในรอบป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเขา

รวมประชุมโดยพรอมเพียงกัน 

12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2547 มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีการจัดประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณารายได ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 25 

กุมภาพันธ 2547 เพื่อมาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรอมทั้งพิจารณา

คาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 3/2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เพื่อมากําหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท โดยให

สอดคลองกับนโยบายการบริหารและกลยุทธของบริษัท รวมท้ังประเมินผลของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทไดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ชวยในการดําเนินการ

จัดตั้ง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สําคญั  และชวยเสนอแนะเพื่อแกไขจุดออนของระบบ
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การควบคมุภายในของบริษัท  เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคมุภายในทีด่ี  และมีการปฏิบัตสิอดคลองตาม

กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของของบริษัท 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย  และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน และรายการระหวางกันกอน

นําเสนอ  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่

เหมาะสม และมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15. ความสมัพันธกบัผูลงทุน 

 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลทีม่คีวามถกูตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง  ทั้งรายงาน

ขอมูลทางการเงนิและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมลูสําคัญทีม่ีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท  โดยบริษัทไดดําเนินการ

เผยแพรขอมูลทีจ่ําเปนตองเปดเผยผานสื่อตางๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้ง

หนวยงานผูลงทนุสัมพันธซ่ึงรายงานโดยตรงตอกรรมการผูจัดการ  เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆของบริษัท

กับผูลงทุน  ผูถอืหุน  นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป   ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถตดิตอขอขอมูลบริษัทไดที่    โทร.  02-9190-090-

97 หรือ ที่ website: www.seafco.co.th     หรือที่ e-mail address: seafco@seafco.co.th 

มาตราการหรือขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
มีขอกําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยที่จะทําธุรกรรมระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลทีม่คีวามเกีย่วของตองนํา

ขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการกอนที่จะทําธุรกรรม แมธุรกรรม

ดังกลาวจะเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีม่ีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝายบริหารสามารถ

อนุมัติรายการดงักลาวไดเองโดยไมตองขออนุมตัิจากคณะกรรมการ ดังนัน้จึงขออนุมัติในหลักการเกีย่วกบัขอตกลงทาง

การคาโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมระหวางบริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่เกีย่วของอาจมีรายการ

คาเชาในทรัพยสิน, คาสาธารณูปโภค, คาบริการตางๆ, ใหกูยืมระหวางกัน, ซ้ือขายวัตถดุิบ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝาย

บริหารสามารถอนุมัตกิารทําธุรกรรมดังกลาว โดยมีขอตกลงทางการคาในลกัษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญา

ทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลที่มคีวามเกีย่วของ 

รายการระหวางกัน 

ในป 2553 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 24 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1. ความโปรงใส และการเปดเผยขอมูล 

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอยางถูกตองตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเปนปจจุบันตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ 
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2. การปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางยุติธรรม 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม

โดยรวมอยางยุติธรรม ใหความเทาเทียมและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย

โดยเทาเทียมกัน และใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอาจกอใหเกิดการรบกวน

ชุมชนที่อยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน บริษัทจึงไดใชมาตรการตาง ๆ ในการลดผลกระทบดังกลาว 

3. การบริหารความเสี่ยง 

จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกตองของรายงานทางการเงิน และยึด

มั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ และสัมพันธกับกรอบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิเคราะหความเสี่ยง

ของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงเพื่อหามาตรการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให

เหลือนอยที่สุด 

4. จัดใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร 

คุณธรรมและจริยธรรมเปนปจจัยสําคัญของหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับของ

องคกร ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมั่นวา ถาองคกรไมมีคุณธรรม

และจริยธรรมแลว การดําเนินธุรกิจจะไมสามารถยั่งยืนอยูได 

11.5 บุคลากร 

11.5.1 คาตอบแทนและจํานวนพนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,089 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี ้
สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 

สายงานโครงการ 915 

สายงานการตลาดและวิศวกรสวนกลาง  14 

สายงานสนับสนุนซอมบํารงุ 76 

สายงานบรหิารและสํานักงาน  84 

รวม 1,089 

บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานในรูปเงินเดือน ในป 2553 เปนจํานวน 118.64 ลานบาท 

บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานที่ไมใชรูปเงินเดือน เมื่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดจดทะเบียนกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทเริม่จายเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพตั้งแตเดือนมีนาคม 2547  

11.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปที่ผานมา 

       ไมม ี

11.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

       ไมม ี
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11.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ดาน ดังนี ้

ดานการพัฒนาความรูความสามารถ 

• บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําวิจัยรวมกบัอาจารยและนักศกึษาของสถาบันการศกึษา โดยทาง

สถาบันการศกึษาจะเนนการวิจัยและคนควาดานวิชาการ ในขณะที่บริษัทจะเปนการคนควาดานการ

ปฏิบัตกิารจากงานรับเหมากอสรางที่บริษัทรับจางดําเนินการจรงิ 

• บริษัทจัดสงผูบริหารและวิศวกรเขารวมการประชุมดานวิชาการทีม่ีจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศตลอดเวลา เพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลง และการพัฒนาการดานการกอสราง อันจะทําใหบริษัท

สามารถพัฒนาข้ันตอนและรูปแบบการกอสรางตลอดเวลา 

• บริษัทจัดสงวศิวกรและพนักงานเขารวมอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทมีโครงการจัดอบรมพนักงานภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงในดานตางๆ จากภายนอก เพื่อให

ความรูแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย การซอมบํารุง

เครื่องจักรและอุปกรณ เปนตน 

• บริษัทมอบทุนการศึกษาใหกับพนักงานเพื่อทําปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ 1 ทุน ดานวิศวกรรมปฐพีและ

รวมกับสถาบัน AIT มอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาโท ดานวิศวกรรมปฐพี ที่เปนนักศึกษาชาวไทย 

จํานวน 2 ทุน และนักศกึษาชาวเอเซียใตจํานวน 1 ทุน 

ดานสุขอนามยั 

• บริษัทจัดใหมกีารตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป โดยจัดรวมกับโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจ

สายตา และสารเสพตดิ ซ่ึงบริษัทไดรับหนังสือรับรองวาเปน “สถานประกอบการเขมแข็ง” ที่ออกโดยศูนย

ปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

• บริษัทจัดใหมีเครื่องแบบที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะ เชนผูปฏิบัติหนาที่ชางซ่ึงจะตอง

เขาไปติดตั้งและปรับแตงเครื่องจักรและอุปกรณ โดยจะไมอนญุาตผูทีไ่มไดสวมเครื่องแบบของชางเขาไป

ปรับเคร่ืองจักร เพื่อความปลอดภยัของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมกีารสวมหมวก 

และรองเทา Safety เพื่อความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 

ดานความปลอดภยั 

• บริษัทสงพนักงานเขารับการอบรมหลกัสตูรความปลอดภัยวิชาชีพ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภยั

ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทจัดใหมกีารซอมการปองกนัอัคคภีัย 

• บริษัทจัดใหมกีารรายงานเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน พรอมทั้งมาตรการในการแกไขและการ

ปองกันอุบัติเหตทุี่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 


